
De commissie- en 
raads¬vergaderingen wor-
den live uitgezonden. Door 

de verscherpte coronamaatregelen kan 
geen publiek aanwezig zijn. Inspraak 
bij commissievergaderingen vindt ook 
digitaal plaats. Insprekers kunnen zich 
van te voren aanmelden via gri�e@
heemstede.nl of (023) 548 56 46. De 
vergaderingen zijn online te volgen via 
gemeentebestuur.heemstede.nl

7 december 2021, 20.00 uur
➜ Commissie Samenleving
• Ontwikkeling Loket Heemstede
• Budgetsubsidies 2022-2024 

algemene voorzieningen speci�eke 
doelgroepen

• Ontwikkelingen sociaal domein

8 december 2021, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Werkplan Zuid-Kennemerland 2021-

2023
• Belastingverordeningen 2022
• Wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening
• Monitoringsysteem en Nulmeting 

Heemstede Duurzaam
• Uitvoeringsprogramma Heemstede 

Duurzaam 2022-2023
• Plan van aanpak Economisch 

Actieprogramma 2022-2026
• Bespreeknotitie ambtswoning

9 december 2021, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte
• Adviesrecht en participatie onder de 

Omgevingswet
• Huisvestingsverordening Zuid-

Kennemerland/IJmond: Heemstede 
2022

• Bestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden, 
1e herziening’

• Bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland

• Addendum Nota bodembeheer 
regio IJmond

• Toewijzing ligplaats vaartuig de 
Olifant

• Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe 
Belvedère’

• Visie Publieke Laadinfrastructuur 
Heemstede

• Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie 
Haarlemmermeer 2040

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl
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 @heemstede
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Inzet stewards om overlast tegen te gaan

Denk mee over extra opvang statushouders

Nieuwe functie voor 
het tramwachtershuisje 
gezocht 

Naast de boa’s, jeugdwerkers 
en politie zetten de gemeenten 
Heemstede en Bloemendaal 

afgelopen weekend stewards in op 
zogenaamde ‘hotspots’. Dit zijn plekken 
waar vaker meldingen zijn van jeugd- 
vuurwerkoverlast en/of vernielingen. We 
willen hiermee de samenwerking met 
de politie versterken. De stewards zijn 
aanwezig op verschillende plekken, dagen 
en tijden (tussen 21.00 en 4.00 uur). Zij 
hebben rechtstreeks contact met de politie.

Heemstede onderzoekt een aantal locaties waar 
zij 15 tot 20 extra statushouders tijdelijk kan 
huisvesten. 

Denkt u met ons mee?
Op donderdag 2 december van 19.30-21.00 uur organiseert 
gemeente Heemstede een online ideeën bijeenkomst 
waar inwoners ideeën of suggesties voor opvang en 
ondersteuning van statushouders kunnen delen met burgemeester Astrid Nienhuis, 
wethouder Annelies van der Have en medewerkers van de gemeente. Aanmelden kan 
via wijmakenheemstede.nl/statushouders of via de QR-code.

Kent u dit huisje op de 
Glipperbrug in Heemstede? 
Dat was vroeger het 

tramwachtershuisje. Hier reed sinds 
1881 de tram tussen Haarlem en 
Leiden. Dit gebouw zoekt een nieuwe 
functie voor de buurt! Heeft u een 
goed idee en woont u in de omgeving 
van de Glip? Stuur uw idee vóór 13 
december naar idee@heemstede.nl. 
Op basis van de ideeën bepalen we 
de vervolgstappen.

Gemeentelijke 
activiteiten

1 december, 19.30-22.00 uur
➜ Vervolgbijeenkomst 

Quick Scan
Hoe zijn de actiepunten uit de Quick 
Scan voor de korte termijn opgepakt? 
En wat zijn de actiepunten voor de 
langere termijn? Dit bespreken we 
graag online met u. Opgeven kan via 
lokaledemocratie@heemstede.nl. 
Meer informatie: 
heemstede.nl/lokaledemocratie.

2 december, 14.00-15.00 uur 
➜ Overlastspreekuur
Burenoverlast? Stel uw vragen 
tijdens een telefonisch spreekuur via 
(023) 5698 883. Meer informatie op 
meerwaarde.nl.

O�ciële 
bekendmakingen
Sinds 1 juli 2021 zijn de online 
bekendmakingen op overheid.nl leidend. 
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Vervanging gemeentelijke bomen:
➜ Diverse locaties. Acht gemeentelijke 

bomen worden verwijderd in het 
kader van noodzakelijk onderhoud. De 
intentie is te herplanten op dezelfde 
locatie. Herplant wordt later in het jaar 
bepaald.

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP):
➜ S. Houweling, geboren 22-11-1967, 

Raadhuisstraat 31a

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ wijziging winkelpui, Binnenweg 93-95
➜ plaatsen dakkapel en vergroten 

bestaande dakkapel, Herenweg 54
➜ vervangen toegangspoort, Kees van 

Lentsingel 10
➜ vervangen beschoeiing en de steiger 

langs het kanaal, vervangen en 
vergroten havenkom van Zeeverken-
nersgroep, Nijverheidsweg 43

➜ plaatsen dakkapel, Schollevaarlaan 43
➜ afwijken bestemmingsplan voor 

verhuur elektrische boten en 8 
ligplaatsen in de haven, Van den 
Eijndekade (haven)

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen condensor op het dak en 

wijzigingen entree pui voor een 
supermarkt, Bronsteeweg 2

➜ uitbreiden woonhuis, Linge 57

Verleende omgevingsvergunning:
➜ uitbreiden woonhuis en bouw kelder, 

Alberdingk Thijmlaan 28
➜ afwijken bestemmingsplan voor het 

plaatsen van units en een berging, 
Kerklaan 45

➜ plaatsen dakkapel, Schollevaarlaan 43

Buiten is het koud, binnen brandt 
de houtkachel, pelletkachel 
of open haard. Maar veel 

mensen weten niet dat houtkachels een 
stuk vervuilender zijn dan de gewone 
verwarming. Van alle Nederlandse 
�jnstofuitstoot komt bijna een kwart uit 

de pijp van houtkachels en open haarden. 
Bij windstil of mistig weer kunt u de 
houtkachel of open haard beter uitlaten. 
Als u dan wel stookt, leidt dit plaatselijk tot 
luchtvervuiling en stank.

Toch de houtkachel, pelletkachel of 
open haard aansteken? 
U kunt de hoeveelheid schadelijke sto�en 

verminderen met de manier waarop u 
hout stookt. Gebruik alleen hout met een 
vochtpercentage tussen 15% en 20% voor 
een optimale verbranding.

Kijk altijd eerst op stookwijzer.nu 
voordat u gaat stoken en stook niet bij 
een stookalert.

De gemeente publiceert 
o�ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�ciële bekendmakingen 

Winters vuurtje stoken?




